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Przez ponad ćwierć wieku, ja-
kieminęłoodczasuuchwale-
nia Europejskiej Karty Samo-

rząduterytorialnegoiprzywrócenia
tychże samorządów, w biznesie
iwlokalnychgospodarkachzmieni-
łosiębardzowiele.Dogłosudoszły
dobre praktyki, rozsądek i nacisk
na nowoczesność, dającąwymier-
nekorzyściekonomiczne.Zmieniło
się wiele przedewszystkimw sto-
sunkach międzyludzkich – ludzie
szanują pracę, utożsamiają się ze
swoimi lokalnymiprzedsiębiorstwa-
mi, firmami, zakładami, doceniają
tradycje i doświadczenie. A rynek
pracy docenia fachowców, osoby
doświadczone,mającedobrepodej-
ście do powierzonych im obowiąz-
ków.

WWielkopolsce takiepodejście
obu stron istniało odwielu dziesią-
tek lat, teraz tylkomogło być uwy-
puklone i stać się podstawą dobrej
roboty. Do słowaWielkopolska do-
dawano – i dodaje się nadal kolejne
– rzetelność, solidność, porządek.
I takiesąteżfirmynaszegoregionu.
Przyjrzyjmy się niektórym z nich,
prezentowanych na tych stronach,
ichofertomikuponom,zapraszają-
cymdowspółpracy.

Przypomnijmy, żegdyPolitech-
nika Poznańska zleciła badanie do-
tyczące tożsamości Wielkopolan,
awykonałajefirmaPentorResearch
InternationalPoznań,tookazałosię,
żeośmiuset respondentówniesta-
wiało na „pyry z gzikiem”, czy po-
znańskie koziołki, jako na najważ-
niejszewyróżniki w naszym regio-
nie, leczwłaśnienatradycyjnewiel-
kopolskiewartości–napracowitość,
gospodarność,czystość,uczciwość,
rzetelność,czypoprostu–oszczęd-
ność.Tecechyprzyznanomieszkań-
com naszego województwa, ale

z całą pewnościąmożna je odnieść
do biznesu, do lokalnych rynków,
tworzącychsilnemiejscewogólno-
polskiej gospodarce. Tymbardziej,
że firmywielkopolskie są, przy za-
chowaniu poszanowania do trady-
cji i dotychczasowych, uzyskanych
nadrodzeuczciwejpracyosiągnięć,
otwarte na nowości, współpracę,
nawymianę doświadczeń przyno-
szącąobustronnekorzyści.

Amieszkańcyregionu–oboktra-
dycyjnychprzypisywanychimcech
–lubiąsiębawić,sągościnni iotwar-
ci. GOK

Rzetelnie, fachowo-
powielkopolsku!

Naszregion jestdobrymmiejscemdlasolidnychfirm
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REKLAMA 005391416

Prezentacja fi rm 
z regionu południowej Wielkopolski

REKLAMA 005390001

REKLAMA 024713840

REKLAMA 005421626
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LOOX, Galeria Optyki 
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AGRITO
• SKUP - SPRZEDAŻ

• kukurydzy mokrej, suchej, 
• zbóż,
• rzepaku,

•  KONTRAKTACJA KUKURYDZY, 
ZBÓŻ I RZEPAKU,

• SZYBKA PŁATNOŚĆ, 
• MOŻLIWOŚĆ ODBIORU,
• USŁUGA SUSZENIA, 
• USŁUGA MAGAZYNOWANIA.

Topola Wielka, ul. Gajowa 2a, 
63-421 PRZYGODZICE

Dział Handlowy: 
62 720 45 84, 690 308 358, 519 547 593, 605 898 451



tygodnik//29PROMOCJAZiemia Kaliska
Piątek, 26 czerwca 2015

REKLAMA 005249323

REKLAMA 005418494

 

Promocja dotyczy wybranych kolorów 
i systemów okiennych.

ZPU TONTOR ul. Szczypiornicka 116 -120
62 - 800 Kalisz
tel. 62 766 00 18
fax 62 768 74 84
tontor@tontor.com

ZHU TONTOR ul. Warszawska 10
62 - 800 Kalisz
tel. 62 757 34 66
fax 62 767 21 83
w.kalisz@tontor.com

 

www.tontor.com

Zapraszamy do naszych 
Salonów Sprzedaży w celu 
poznania szczegółów promocji:

3 KOLORY
DO WYBORU

W CENIE OKNA
BIAŁEGO

WIELKA JUBILEUSZOWA PROMOCJA
NA OKNA

W KOLORACH DREWNOPODOBNYCH
lat na rynku 1985 - 2015


